
 
K i v o n a t 
 
A Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. december 
17-én – csütörtökön – de. 07,30 órai kezdettel megtartott ülésérıl készült 
jegyzıkönyvébıl: 
 
 
33/2009. (XII. 22.) Önkormányzati Rendelet 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a Hajdúnánás 
Városi Önkormányzat Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló, 
többször módosított 15/2005. (IV. 15.) Önkormányzati Rendelet 
módosítására és egységes szerkezetbe foglalására megalkotott, többször 
módosított 16/2007. (VI. 25.) Önkormányzati Rendelet módosításáról 
szóló 33/2009. (XII. 22.) Önkormányzati Rendeletét   m e g a l k o t j a. 

 
Felkéri a jegyzıt, hogy az önkormányzati rendelet kihirdetésérıl 
gondoskodjon. 

 
 

Felelıs:  Szőcsné dr. Sebestyén Irén jegyzı 
Határid ı:  2009. december 22. 

 
 
 
 

kmft. 
 
 
 

Szőcsné dr. Sebestyén Irén 
                                                                                                 jegyzı 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
K i v o n a t 
 
A Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. december 
17-én – csütörtökön – de. 07,30 órai kezdettel megtartott ülésérıl készült 
jegyzıkönyvébıl: 
 
 
34/2009. (XII. 22.) Önkormányzati Rendelet 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete Hajdúnánás Városi 
Önkormányzat 2010. évi költségvetési gazdálkodásának átmeneti 
szabályairól szóló 34/2009. (XII. 22.) Önkormányzati Rendeletét  
m e g a l k o t j a. 

 
Felkéri a jegyzıt, hogy az önkormányzati rendelet kihirdetésérıl 
gondoskodjon. 

 
 

Felelıs:  Szőcsné dr. Sebestyén Irén jegyzı 
Határid ı: 2009. december 22. 
 
 
 
 

kmft. 
 
 
 

 
Szőcsné dr. Sebestyén Irén 

                                                                                                jegyzı 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
K i v o n a t 
 
A Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. december 
17-én – csütörtökön – de. 07,30 órai kezdettel megtartott ülésérıl készült 
jegyzıkönyvébıl: 
 
 
35/2009. (XII. 22.) Önkormányzati Rendelet 

 
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete az építményadóról 
szóló 35/2009. (XII. 22.) Önkormányzati Rendeletét  m e g a l k o t j a. 

 
Felkéri a jegyzıt, hogy az önkormányzati rendelet kihirdetésérıl 
gondoskodjon. 

 
 

Felelıs:  Szőcsné dr. Sebestyén Irén jegyzı 
Határid ı: 2009. december 22. 
 
 
 
 

kmft. 
 
 
 

Szőcsné dr. Sebestyén Irén 
                                                                                                 jegyzı 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
K i v o n a t 
 
A Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. december 
17-én – csütörtökön – de. 07,30 órai kezdettel megtartott ülésérıl készült 
jegyzıkönyvébıl: 
 
 
36/2009. (XII. 22.) Önkormányzati Rendelet 

 
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a lakás céljára 
szolgáló épületek utáni magánszemélyek kommunális adójáról szóló 
30/2007. (XII. 28.) Önkormányzati Rendelet módosításáról és egységes 
szerkezetbe foglalásáról szóló 36/2009. (XII. 22.) Önkormányzati 
Rendeletét  m e g a l k o t j a. 

 
Felkéri a jegyzıt, hogy az önkormányzati rendelet kihirdetésérıl 
gondoskodjon. 

 
 

Felelıs:  Szőcsné dr. Sebestyén Irén jegyzı 
Határid ı: 2009. december 22. 

 
 
 
 
 

kmft. 
 
 
 
 

Szőcsné dr. Sebestyén Irén 
                                                                                                 jegyzı 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
K i v o n a t 
 
A Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. december 
17-én – csütörtökön – de. 07,30 órai kezdettel megtartott ülésérıl készült 
jegyzıkönyvébıl: 
 
 
37/2009. (XII. 22.) Önkormányzati Rendelet 

 
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi iparőzési 
adóról szóló 29/2007. (XII. 28.) Önkormányzati Rendelet módosításáról és 
egységes szerkezetbe foglalásáról szóló 37/2009. (XII. 22.) 
Önkormányzati Rendeletét megalkotja. 

 
Felkéri a jegyzıt, hogy az önkormányzati rendelet kihirdetésérıl 
gondoskodjon. 

 
 

Felelıs:  Szőcsné dr. Sebestyén Irén jegyzı 
Határid ı: 2009. december 22. 
 
 
 
 

kmft. 
 
 
 
 

Szőcsné dr. Sebestyén Irén 
                                                                                                 jegyzı 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
K i v o n a t 
 
A Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. december 
17-én – csütörtökön – de. 07,30 órai kezdettel megtartott ülésérıl készült 
jegyzıkönyvébıl: 
 
 
38/2009. (XII. 22.) Önkormányzati Rendelet 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete az idegenforgalmi 
adóról szóló 28/2007. (XII. 28.) Önkormányzati Rendelet módosításáról és 
egységes szerkezetbe foglalásáról szóló 38/2009. (XII. 22.) 
Önkormányzati Rendeletét  m e g a l k o t j a. 

 
Felkéri a jegyzıt, hogy az önkormányzati rendelet kihirdetésérıl 
gondoskodjon. 

 
 

Felelıs:  Szőcsné dr. Sebestyén Irén jegyzı 
Határid ı: 2009. december 22. 

 
 
 
 

kmft. 
 
 
 
 

Szőcsné dr. Sebestyén Irén 
                                                                                                 jegyzı 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
K i v o n a t 
 
A Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. december 
17-én – csütörtökön – de. 07,30 órai kezdettel megtartott ülésérıl készült 
jegyzıkönyvébıl: 
 
 
39/2009. (XII. 22.) Önkormányzati Rendelet 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a települési szilárd 
hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló, 
többször módosított 12/2005. (III. 15.) Önkormányzati Rendelet 
módosításáról szóló 39/2009. (XII. 22.) Önkormányzati Rendeletét  
m e g a l k o t j a. 

 
Felkéri a jegyzıt, hogy az önkormányzati rendelet kihirdetésérıl 
gondoskodjon. 

 
 

Felelıs:  Szőcsné dr. Sebestyén Irén jegyzı 
Határid ı: 2009. december 22. 

 
 
 
 

kmft. 
 
 
 
 

Szőcsné dr. Sebestyén Irén 
                                                                                                 jegyzı 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
K i v o n a t 
 
A Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. december 
17-én – csütörtökön – de. 07,30 órai kezdettel megtartott ülésérıl készült 
jegyzıkönyvébıl: 
 
 
365/2009. (XII. 17.) számú Képviselı-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete által a települési 
szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról 
szóló, többször módosított 12/2005. (III. 15.) Önkormányzati Rendelet 
lakossági szemétszállítási díjfizetéssel kapcsolatos módosításának 
elıkészítésére létrehozni tervezett öt fıs ad-hoc bizottságra vonatkozó  
javaslat az elfogadásához szükséges szavazattöbbséget nem kapta meg. 

 
 
 Felelıs: - 
 Határidı: - 
 
 

kmft. 
 
 
 
 

Szőcsné dr. Sebestyén Irén 
                                                                                                 jegyzı 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
K i v o n a t 
 
A Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. december 
17-én – csütörtökön – de. 07,30 órai kezdettel megtartott ülésérıl készült 
jegyzıkönyvébıl: 
 
 
40/2009. (XII. 22.) Önkormányzati Rendelet 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a közterület-
használat szabályozásáról szóló, a 20/2005. (IV. 15.), a 36/2005. (X. 03.) 
és a 25/2009. (IX. 28.) Önkormányzati Rendeletekkel módosított 25/2004. 
(V. 03.) Önkormányzati Rendelet módosításáról szóló 40/2009. (XII. 22.) 
Önkormányzati Rendeletét  m e g a l k o t j a. 

 
Felkéri a jegyzıt, hogy az önkormányzati rendelet kihirdetésérıl 
gondoskodjon. 

 
 

Felelıs:     Szőcsné dr. Sebestyén Irén jegyzı 
Határid ı:  2009. december 22. 

 
 
 

kmft. 
 
 
 
 

Szőcsné dr. Sebestyén Irén 
                                                                                                 jegyzı 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
K i v o n a t 
 
A Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. december 
17-én – csütörtökön – de. 07,30 órai kezdettel megtartott ülésérıl készült 
jegyzıkönyvébıl: 
 
 
366/2009. (XII. 17.) számú Képviselı-testületi Határozat 
 

1.) Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a 2010. évi 
munkatervét – a bizottsági és a testületi üléseken elhangzott 
javaslatokkal együtt – a melléklet szerint elfogadja. 

 
Felkéri a polgármestert, hogy az elfogadott munkatervrıl a napirendek 
elıadóit, a napirenddel érintett szervek vezetıit értesítse, továbbá 
gondoskodjon az elıterjesztések idıbeni elkészítésérıl. 

 
Felelıs: Dr. Éles András polgármester 
Határid ı: 2009. december 31. (értesítések megküldése) 

  és folyamatos 2010. december 31. 
 

2.) A képviselı-testület felhívja a bizottságok elnökeit, hogy – 
figyelemmel a képviselı-testület 2010. évi munkatervében foglaltakra – 
készítsék el saját munkatervüket, melynek összeállításánál vegyék 
figyelembe a képviselı-testület munkatervébe fel nem vett, de 
bizottsági tárgyalást igénylı javaslatokat is. 

 
Felelıs: bizottsági elnökök 
Határid ı: 2010. január 31. 

 
 
 

kmft. 
 
 
 

Szőcsné dr. Sebestyén Irén 
                                                                                                 jegyzı   
 
 
 
 
 
 
 



 
K i v o n a t 
 
A Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. december 
17-én – csütörtökön – de. 07,30 órai kezdettel megtartott ülésérıl készült 
jegyzıkönyvébıl: 
 
 
367/2009. (XII. 17.) számú Képviselı-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi 
önkormányzatokról szóló, 1990. évi LXV. törvény 92/A. §-ában elıírtak 
alapján az önkormányzat 2009. évi költségvetési beszámolójának eseti 
könyvvizsgálatával, valamint a 2010. évi állandó könyvvizsgálattal a 
Controlling-Consulting Könyvvizsgáló Kft. (4400 Nyíregyháza, Moszkva 
u. 7., cégjegyzékszám: 15-09-061741, MKVK nyilvántartási szám: 
002429) képviseletében Remenyikné Kovács Róza (MKVK nyilvántartási 
szám: 005101) költségvetési minısítéső könyvvizsgálót bízza meg. 

 

A 2009. évi költségvetési beszámoló eseti könyvvizsgálatának díja: 
850.000,- Ft/év + ÁFA. 

A 2010. évi állandó könyvvizsgálat díja: 85.000,- Ft/hó + ÁFA. 

 
Felhatalmazza a polgármestert a könyvvizsgálatra vonatkozó szerzıdés 
megkötésére, valamint felkéri, hogy a könyvvizsgálat díjának az 
önkormányzat 2010. évi költségvetésébe való betervezésérıl 
gondoskodjon. 

 
Felelıs: Dr. Éles András polgármester 
Határid ı: 2010. január 15.   - a szerzıdés megkötésére 

  2010. február 15. - költségvetésben való tervezésre 
 
 
 

kmft. 
 
 

 
Szőcsné dr. Sebestyén Irén 

                                                                                                 jegyzı 
 
 
 



K i v o n a t 
 
A Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. december 
17-én – csütörtökön – de. 07,30 órai kezdettel megtartott ülésérıl készült 
jegyzıkönyvébıl: 
 
 
368/2009. (XII. 17.) számú Képviselı-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a köztisztviselık 
jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 34. § (3) bekezdése alapján a 
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala köztisztviselıi 
munkateljesítményének alapját képezı 2010. évi kiemelt célokat az alábbiak 
szerint határozza meg: 
 
• a képviselı-testület és bizottságai hatékony, törvényes mőködésének 

biztosítása; 
• az államigazgatási feladatok jogszerő, határidıre történı végrehajtása 

különös figyelemmel a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás 
általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 2009. évben 
bevezetésre kerülı módosításaira ; 

• az ügyfélfogadás minıségi javítása; 
• a minıségirányítási rendszer hatékony mőködésének elısegítése; 
• a köztisztviselık szakmai felkészültségének javítása, elsısorban 

közigazgatási alap- és szakvizsga mielıbbi letételével, szakmai 
képzéseken való részvétellel; 

• a 2010. évi választások lebonyolításával kapcsolatos feladatok 
végrehajtása.  

 
Felkéri a polgármestert és a jegyzıt, hogy 2010. évre az egyéni 
teljesítménykövetelményeket határozza meg, valamint a határozatban 
foglaltak végrehajtásáról gondoskodjon.  

 
Felelıs: Dr. Éles András polgármester 

 Szőcsné dr. Sebestyén Irén jegyzı 
Határid ı: 2010. január 31.  - az egyéni teljesítménykövetelmények                                                                                                                                                                           

  meghatározására; 
  2010. március 1. - a teljesítményértékeléstıl függı illetmények 

   megállapítására 
 
 

kmft. 
 
 

Szőcsné dr. Sebestyén Irén 
                                                                                                      jegyzı                     



K i v o n a t 
 
A Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. december 
17-én – csütörtökön – de. 07,30 órai kezdettel megtartott ülésérıl készült 
jegyzıkönyvébıl: 
 
 
369/2009. (XII. 17.) számú Képviselı-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a fegyveres szervek 
hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló, többször 
módosított 1996. évi XLIII. törvény 245/F. § (2) bekezdése alapján  
- figyelemmel a belügyminiszter 8/2002. (BK. 4.) BM számú utasítására is 
- a Hivatásos Önkormányzati Tőzoltóparancsnokság vezetıje és hivatásos 
állományú tagjai egyéni teljesítménykövetelményeinek alapját képezı 
célokat 2010. évre a 394/2008. (XI. 20.) számú Képviselı-testületi 
Határozattal megegyezıen az alábbiak szerint határozza meg: 

 
� a tőzoltóság hatékony, törvényes mőködésének biztosítása; 
� a parancsnokság közigazgatási feladatainak jogszerő, határidıre történı  
     végrehajtása; 
� a parancsnokság személyi állományának magas szintő, tervszerő  
     kiképzése; 
� a tőzoltóság tevékenyen vegyen részt városunk életében, annak  
     hírnevét, szakmai köreiben is öregbítse. 

 
Felkéri a polgármestert, hogy a tőzoltóparancsnok részére az egyéni 
teljesítménykövetelményeket határozza meg, valamint a határozatban 
foglaltak további végrehajtásáról gondoskodjon. 

 
Felelıs:   Dr. Éles András polgármester 
Határid ı: 2010. január 31. 
 
 

kmft. 
 
 
 

Szőcsné dr. Sebestyén Irén 
                                                                                                 jegyzı 
 
 
 
 
 



 
K i v o n a t 
 
A Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. december 
17-én – csütörtökön – de. 07,30 órai kezdettel megtartott ülésérıl készült 
jegyzıkönyvébıl: 
 
 
370/2009. (XII. 17.) számú Képviselı-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a 346/2009.  
(XI. 26.) számú Képviselı-testületi Határozat alapján megbízott biztosítási 
alkuszok ajánlatát megismerve úgy határoz, hogy az önkormányzat és 
intézményei vagyonbiztosítására 2010. január 1-jétıl – határozatlan idıre 
– a megismert ajánlatok alapján 1.239.378,- Ft összegben az Allianz 
Hungária Zrt-vel (1054 Budapest, Bajcsy Zsilinszky u. 54.) köt szerzıdést. 
 
Felkéri a polgármestert, hogy az érintettek értesítésérıl gondoskodjon, 
valamint felhatalmazza a biztosítási szerzıdés megkötésére. 
 
 
Felelıs: Dr. Éles András polgármester 
Határid ı: 2009. december 31.  
  
 
 
 

kmft. 
 
 
 
 

Szőcsné dr. Sebestyén Irén 
                                                                                                  jegyzı 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
K i v o n a t 
 
A Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. december 
17-én – csütörtökön – de. 07,30 órai kezdettel megtartott ülésérıl készült 
jegyzıkönyvébıl: 
 
 
371/2009. (XII. 17.) számú Képviselı-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a 2006. évi 
vállalkozásfejlesztési pályázaton nyertes pályázók támogatási 
szerzıdésben rögzített vállalásainak célellenırzésérıl készült  
8773-4/2009. számú jelentést megismerte, azonban az elıterjesztés 
határozati javaslatának egyik változata sem kapta meg az elfogadásához 
szükséges szavazattöbbséget. 
 
A képviselı-testület elhatározza, hogy a képviselı-testület következı 
ülésén a témát újra tárgyalni kívánja, ezért felkéri a polgármestert, hogy 
ismételt elıterjesztés elıkészítésérıl gondoskodjon. 
 
 
Felelıs: Dr. Éles András polgármester 
Határid ı: 2010. január 21. 

 
 
 

kmft. 
 
 
 

Szőcsné dr. Sebestyén Irén 
                                                                                                 jegyzı 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
K i v o n a t 
 
A Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. december 
17-én – csütörtökön – de. 07,30 órai kezdettel megtartott ülésérıl készült 
jegyzıkönyvébıl: 
 
 
372/2009. (XII. 17.) számú Képviselı-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a KEOP-7.2.4.0/09 
kódszámú kétfordulós pályázati rendszer elsı fordulójában a „Hajdúnánás 
felhagyott városi szennyvíztisztító telep kármentesítése” tárgyú projekt 
elıkészítési munkáira 2009. november hónapban kapott támogatás 
felhasználása miatt szükségessé váló közbeszerzés lefolytatása okán, a 
„Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2009. évi összesített közbeszerzési 
terv”-ét a határozat melléklete szerint módosítja. 

 
 

Határid ı: - 
Felelıs: - 
 
 
 

kmft. 
 
 
 
 
 

Szőcsné dr. Sebestyén Irén 
                                                                                                  jegyzı 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



K i v o n a t 
 
A Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. december 
17-én – csütörtökön – de. 07,30 órai kezdettel megtartott ülésérıl készült 
jegyzıkönyvébıl: 
 
 
373/2009. (XII. 17.) számú Képviselı-testületi Határozat 
 

1.) Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete megismerve az 
önkormányzat által fenntartott általános iskolák beiskolázási 
körzeteiben a 2010/2011. tanévtıl a 2015/2016. tanévig várható 
tanköteles gyermekek létszámát úgy határoz, hogy a 28/2004. (II. 13.) 
számú Képviselı-testületi Határozatát hatályon kívül helyezi. 

 
Felelıs: - 
Határid ı: - 

 

2.) Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a Hajdúnánás 
Városi Önkormányzat által fenntartott általános iskolák felvételi 
körzethatárait a közoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi 
LXXIX. törvény 90. § (1) bekezdése alapján a melléklet szerint 
határozza meg.  

  

A képviselı-testület felkéri a polgármestert, hogy az intézményvezetık 
és a szülık tájékoztatásáról gondoskodjon.  

 

Felelıs: Dr. Éles András polgármester 
Határid ı: 2009. december 31.- intézményvezetık, szülık tájékoztatása 

 
 
 
 

kmft. 
 
 
 

Szőcsné dr. Sebestyén Irén 
                                                                                                  jegyzı 
 
 
 
 



K i v o n a t 
 
A Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. december 
17-én – csütörtökön – de. 07,30 órai kezdettel megtartott ülésérıl készült 
jegyzıkönyvébıl: 
 
 
374/2009. (XII. 17.) számú Képviselı-testületi Határozat 
 

1.) Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a 242/2004.  
(XI. 18.) számú Képviselı-testületi Határozatát hatályon kívül helyezi. 

 

Felelıs: - 
Határid ı: - 

 

2.) Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a versenyeken, 
pályázatokon sikeresen szereplı tanulók erkölcsi és anyagi 
elismerésérıl szóló Jutalmazási Szabályzatát a melléklet szerint 
jóváhagyja. 

 
A képviselı-testület felkéri a polgármestert, hogy az intézményvezetık 
tájékoztatásáról gondoskodjon.  

                                                                              
Felelıs: Dr. Éles András polgármester 
Határid ı: 2009. december 31. 
 
 
 
 

kmft. 
 
 
 

Szőcsné dr. Sebestyén Irén 
                                                                                                  jegyzı 
 
 
 
 
 
 
 
 



K i v o n a t 
 
A Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. december 
17-én – csütörtökön – de. 07,30 órai kezdettel megtartott ülésérıl készült 
jegyzıkönyvébıl: 
 
 
375/2009. (XII. 17.) számú Képviselı-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat képviselı-testülete a közoktatásról 
szóló, többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény 102. § (2) bekezdés 
f) pontja alapján 
 

- a Hajdúnánási Óvoda,  
- a Barcsa János Általános Iskola, 
- a Bocskai István Általános Iskola,  
- a Makláry Lajos Általános Iskola, Gimnázium, Alapfokú 

Mővészetoktatási Intézmény és Pedagógiai Szakszolgálat,  
- a II. Rákóczi Ferenc Általános és Mővészeti Iskola, valamint  
- a Kırösi Csoma Sándor Gimnázium, Szakközép-, Szakképzı és 

Általános Iskola, Kollégium  
 
a nevelési-oktatási intézmények mőködésérıl szóló 11/1994. (VI. 8.) 
MKM rendelet 4. § (1) bekezdésében elıírtaknak megfelelıen módosított 
Szervezeti és Mőködési Szabályzatát jóváhagyja azzal a módosítással, 
hogy a Barcsa János Általános Iskola Szervezeti és Mőködési 
Szabályzatában „Az intézmény szervezeti felépítése és vezetése” 
címszónál az 5.1 Az intézmény szervezeti struktúrája bekezdésnél a 
Gazdaságvezetı szó kerüljön kihúzásra. 
 
A képviselı-testület felkéri a polgármestert, hogy az intézményvezetık 
értesítésérıl gondoskodjon. 

 
Felelıs: Dr. Éles András polgármester 
Határid ı: 2009. december 31. 

 
 

kmft. 
 
 
 

Szőcsné dr. Sebestyén Irén 
                                                                                                  jegyzı 
 



K i v o n a t 
 
A Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. december 
17-én – csütörtökön – de. 07,30 órai kezdettel megtartott ülésérıl készült 
jegyzıkönyvébıl: 
 
 
376/2009. (XII. 17.) számú Képviselı-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete megtárgyalta a 
Szociális Gondozási Központ és a vele gazdasági integráltságban mőködı 
Városi Bölcsıde, valamint Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat 
együttmőködésének szabályait - a munkamegosztás és a felelısségvállalás 
rendjét - tartalmazó 219/2001. (XII. 20.) számú Képviselı-testületi 
Határozat felülvizsgálatáról szóló elıterjesztést és úgy határozott, hogy az 
intézmények közötti helyi sajátosságok figyelembevételével az feleljen 
meg a jelenleg érvényben lévı alapító okiratok szabályozásának.  

 
A gazdasági feladatok, valamint a munkamegosztás, a felelısségvállalás 
rendjének szabályozásával kapcsolatban a megállapodást úgy kell 
kialakítani, hogy az érintett intézmények esetében plusz költségre, és új 
státusz igénylésére nem kerülhet sor. 

 
Felkéri a polgármestert, hogy intézkedjen az érintett intézmények vezetıi 
felé - a fentiekben jóváhagyott szabályozásra tekintettel - a további 
részletes szabályoknak a szervezeti és mőködési szabályzatokban és az 
egyéb, belsı gazdálkodással összefüggı szabályzatokban történı 
meghatározására. 

 
Felelıs: Dr. Éles András polgármester 
Határid ı: 2010. január 31.  

 
 
 

kmft. 
 
 

Szőcsné dr. Sebestyén Irén 
                                                                                                  jegyzı 
 
 
 
 
 



K i v o n a t 
 
A Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. december 
17-én – csütörtökön – de. 07,30 órai kezdettel megtartott ülésérıl készült 
jegyzıkönyvébıl: 
 
 
377/2009. (XII. 17.) számú Képviselı-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a Kırösi Csoma 
Sándor Gimnázium, Szakközép-, Szakképzı és Általános Iskola, 
Kollégium, Csiha Gyızı Tagintézményben (Hajdúnánás, Baross u. 11.), 
valamint a Bocskai István Általános Iskolában (Hajdúnánás, Magyar u. 
104.) jelentkezett beázások megszüntetésére, a tetıfelületek részleges 
felújítására vonatkozó kivitelezési munkák elvégzésére az önkormányzat 
2009. évi költségvetésének tartalékából 5.770 eFt összeget biztosít. 

 
A képviselı-testület kinyilvánítja azt az elvárását, hogy a kivitelezés 
folyamán az intézmények rendszeres jelenléte biztosítva legyen, valamint 
a mőszaki ellenır fokozottan legyen jelen a munkavégzések folyamatában. 
 
Felkéri a polgármestert, hogy a beruházások rendjérıl szóló 10/2004.  
(V. 03.) Önkormányzati Rendelet 8. §-ának (8) bekezdésében elıírtak 
szerint a kivitelezı kiválasztásáról és a szerzıdés megkötésérıl 
gondoskodjon. 

 
 

Felelıs: Dr. Éles András polgármester 
Határid ı: 2009. december 22. 

 
 
 

kmft. 
 
 
 

Szőcsné dr. Sebestyén Irén 
                                                                                                  jegyzı 
 
 
 
 
 
 



K i v o n a t 
 
A Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. december 
17-én – csütörtökön – de. 07,30 órai kezdettel megtartott ülésérıl készült 
jegyzıkönyvébıl: 
 
 
378/2009. (XII. 17.) számú Képviselı-testületi Határozat 

 
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a Helyi Televízióért 
Alapítvány (4080 Hajdúnánás, Bocskai u. 12-14. szám) 2009. évi 
munkájáról szóló beszámolót tudomásul veszi. 
 
A képviselı-testület köszönetét fejezi ki a Helyi Televízió munkatársainak 
a város lakossága felé nyújtott kiegyensúlyozott és korrekt tájékoztatásért. 
 
Felkéri a polgármestert, hogy a képviselı-testület köszönetnyilvánítását az 
érintettek felé tolmácsolja. 

 
 

Felelıs: Dr. Éles András polgármester 
Határid ı: 2009. december 31. 
 
 
 
 

kmft. 
 
 
 
 

Szőcsné dr. Sebestyén Irén 
                                                                                                 jegyzı 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



K i v o n a t 
 
A Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. december 
17-én – csütörtökön – de. 07,30 órai kezdettel megtartott ülésérıl készült 
jegyzıkönyvébıl: 
 
 
379/2009. (XII. 17.) számú Képviselı-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete – figyelembe véve 
a településünkön jelentkezı 2009. évi új TBC-s megbetegedéseket, 
valamint a tüdıgyógyász szakorvos javaslata alapján az Állami 
Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatnak a kötelezı tüdıszőrı 
vizsgálatok esetleges elrendelését is – támogatja a lakosság körében 
megszervezhetı tüdıszőrési vizsgálatok elvégzését.   
 
A képviselı-testület – figyelemmel az Egészségügyi és Szociális Bizottság 
javaslatára – elhatározza, hogy az év végi adatok és az ÁNTSZ esetleges 
kötelezı szőrés elrendelésének ismeretében visszatér a tüdıszőrési 
vizsgálatok elvégzésének finanszírozására. 
 
Felkéri a polgármestert, hogy a Kenézy Kórház Kft. (4043 Debrecen, 
Bartók Béla u. 2-26.), valamint a Városi Szakorvosi Rendelıintézet és 
Ápolási Intézet (4080 Hajdúnánás, Kossuth u. 10.) értesítésérıl 
gondoskodjon.   

 
Felelıs: Dr. Éles András polgármester 
Határid ı: 2009. december 31.  

 
 
 

kmft. 
 
 
 

Szőcsné dr. Sebestyén Irén 
                                                                                                  jegyzı 
 
 
 
 
 
 



K i v o n a t 
 
A Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. december 
17-én – csütörtökön – de. 07,30 órai kezdettel megtartott ülésérıl készült 
jegyzıkönyvébıl: 
 
 
380/2009. (XII. 17.) számú Képviselı-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete - figyelemmel a 
341/2009. (XI. 26.) számú Képviselı-testületi Határozat alapján a 
meghirdetett pályázatra beérkezett pályázatokra - a Hajdúnánási Gyermek- 
és Közétkeztetési Nonprofit Kft. (4080 Hajdúnánás, Bocskai u. 6. szám) 
ügyvezetı igazgatójává 2010. január 1-tıl 2011. január 31-ig terjedı 
idıtartamra   

 
HERTER GYULA  

Hajdúnánás, Bocskai u. 39. szám alatti 
 

lakost, 330.000,- Ft/hó munkabérrel megválasztja. 
 

Felkéri a polgármestert, hogy a képviselı-testület döntésérıl a pályázókat 
értesítse, illetve Herter Gyula Hajdúnánás, Bocskai u. 39. szám alatti 
lakossal a munkaszerzıdést kösse meg. 

 
 

Felelıs: Dr. Éles András polgármester         
Határid ı: 2009. december 31. - az értesítésre és a szerzıdés megkötésre 

   
 
 
 

kmft. 
 
 
 

Szőcsné dr. Sebestyén Irén 
                                                                                                  jegyzı 
 
 
 
 
 
 



 
K i v o n a t 
 
A Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. december 
17-én – csütörtökön – de. 07,30 órai kezdettel megtartott ülésérıl készült 
jegyzıkönyvébıl: 
 
 
381/2009. (XII. 17.) számú Képviselı-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a Hajdúnánási 
Gyermek- és Közétkeztetési Nonprofit Kft. (4080 Hajdúnánás, Bocskai u. 
6. szám) alapító okiratát - a melléklet szerint - elfogadja. 

 
Felkéri a polgármestert, hogy a határozatból adódó szükséges intézkedések 
megtételérıl gondoskodjon. 

 
 

Felelıs: Dr. Éles András polgármester 
Határid ı: 2009. december 31. 

 
 
 
 

kmft. 
 
 
 
 

Szőcsné dr. Sebestyén Irén 
                                                                                                 jegyzı 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
K i v o n a t 
 
A Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. december 
17-én – csütörtökön – de. 07,30 órai kezdettel megtartott ülésérıl készült 
jegyzıkönyvébıl: 
 
 
382/2009. (XII. 17.) számú Képviselı-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi képviselık, 
bizottsági tagok, bizottsági elnökök tiszteletdíjának, valamint a helyi 
képviselık természetbeni juttatásának megállapításáról szóló, többször 
módosított 50/2004. (XII. 01.) Önkormányzati Rendelet 2. § (9) bekezdése 
alapján úgy határoz, hogy 2010. január 1. napjától Miltner Attila  
önkormányzati képviselı tiszteletdíját további 25%-kal csökkenti, mivel 
Miltner Attila önkormányzati képviselı a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság 
83/2009. (IX. 21.) számú PÜB Határozata alapján 2009. év I. félévében a 
bizottsági ülések több mint felén nem vett részt és mulasztását érdemben 
nem igazolta. 

 
Felkéri a polgármestert, hogy a szükséges intézkedések megtételérıl 
gondoskodjon. 

 
 

Felelıs:  Dr. Éles András polgármester  
Határid ı: 2009. december 31. 

 
 
 
 

kmft. 
 
 
 

Szőcsné dr. Sebestyén Irén 
                                                                                                 jegyzı 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
K i v o n a t 
 
A Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. december 
17-én – csütörtökön – de. 07,30 órai kezdettel megtartott ülésérıl készült 
jegyzıkönyvébıl: 
 
 
383/2009. (XII. 17.) számú Képviselı-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete meg kívánja 
vásárolni a Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 
(Debrecen, Böszörményi u. 46-56. sz.) tulajdonában lévı Lada Niva 1.7i 
típusú, 2000-es évjáratú, HFH-625 forgalmi rendszámú személygépkocsit 
300.000,- Ft vételáron.  

 
A képviselı-testület az önkormányzat 2009. évi költségvetésének Polgári 
védelmi tevékenység szakfeladatán rendelkezésre álló forráson felül a 
megvásárláshoz szükséges további 120.000,- Ft-ot az önkormányzat  
2009. évi költségvetésének tartaléka terhére biztosítja. 

 
A képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerzıdés 
megkötésére. 

 
Felelıs: Dr. Éles András polgármester 
Határid ı:  2009. december 31. 

 
 
 

kmft. 
 
 
 
 

Szőcsné dr. Sebestyén Irén 
                                                                                                  jegyzı 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
K i v o n a t 
 
A Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. december 
17-én – csütörtökön – de. 07,30 órai kezdettel megtartott ülésérıl készült 
jegyzıkönyvébıl: 
 
 
384/2009. (XII. 17.) számú Képviselı-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a Hajdúnánás 
Városi Önkormányzat és az OKKAL-MÁS-OKKAL Ifjúsági Egyesület 
(4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 16.) között a Mozi (4080 Hajdúnánás, 
Köztársaság tér 16. szám) mőködtetésére létrejött Üzemeltetési szerzıdést 
- a szerzıdésben foglaltak változatlanul hagyása mellett - 2010. december 
31-ig meghosszabbítja. 

 
Felkéri a polgármestert, hogy az OKKAL-MÁS-OKKAL Ifjúsági 
Egyesületet a képviselı-testület döntésérıl értesítse és feljogosítja az 
üzemeltetési szerzıdés aláírására.   

  
Felelıs:     Dr. Éles András polgármester 
Határid ı:  2009. december 31.  

 
 
 
 

kmft. 
 
 
 
 

Szőcsné dr. Sebestyén Irén 
                                                                                                  jegyzı 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
K i v o n a t 
 
A Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. december 
17-én – csütörtökön – de. 07,30 órai kezdettel megtartott ülésérıl készült 
jegyzıkönyvébıl: 
 
 
385/2009. (XII. 17.) számú Képviselı-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a Hajdúnánás 
Városi Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzata IV/2. pontja alapján 
közbeszerzési eljárás indítását határozza el a „Hajdúnánás felhagyott 
városi szennyvíztisztító telepének kármentesítése” tárgyú,   
KEOP-7.2.4.0/09 kódszámú kétfordulós pályázati rendszer elsı 
fordulójának keretében nyújtott támogatásból finanszírozandó tervezıi-
szakértıi szolgáltatást végzı vállalkozó kiválasztásához. 
 
Felkéri a polgármestert, hogy a közbeszerzési eljárás megindításáról 
gondoskodjon. 

 
 

Felelıs: Dr. Éles András polgármester  
Határid ı: 2009. december 18. 

 
 
 
 

kmft. 
 
 
 
 

Szőcsné dr. Sebestyén Irén 
                                                                                                 jegyzı 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
K i v o n a t 
 
A Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. december 
17-én – csütörtökön – de. 07,30 órai kezdettel megtartott ülésérıl készült 
jegyzıkönyvébıl: 
 
 
386/2009. (XII. 17.) számú Képviselı-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a Hajdúnánás 
Városi Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzata IV/3. pontja alapján a 
„Hajdúnánás felhagyott városi szennyvíztisztító telepének kármentesítése” 
tárgyú,  KEOP-7.2.4.0/09 kódszámú kétfordulós pályázati rendszer elsı 
fordulójának keretében nyújtott támogatásból finanszírozandó tervezıi-
szakértıi szolgáltatást végzı vállalkozó kiválasztására kiírandó 
közbeszerzési eljárásban a közbeszerzésekrıl szóló 2003. évi CXXIX. 
törvény 8. § (3) bekezdése szerinti bírálóbizottságot az alábbi 
önkormányzati képviselık részvételével hozza létre: 

 
 - Dombi György, 
  - Kállai Sándor, 
  - László Sándor 
 

Felkéri a polgármestert, hogy a bírálóbizottság mőködésének 
megkezdéséhez a szükséges intézkedések megtételérıl gondoskodjon. 

 
Felelıs: Dr. Éles András polgármester 
Határid ı: 2009. december 18. 

 

 

kmft. 

 

 

 

Szőcsné dr. Sebestyén Irén 
                                                                                                                 jegyzı 
 
 
 
 
 



 
K i v o n a t 
 
A Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. december 
17-én – csütörtökön – de. 07,30 órai kezdettel megtartott ülésérıl készült 
jegyzıkönyvébıl: 
 
 
387/2009. (XII. 17.) számú Képviselı-testületi Határozat 
 

1.) Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a „Hajdúnánás, 
Rákóczi utca útburkolat-felújítása” tárgyú beruházáshoz az Észak-
Alföldi Fejlesztési Tanács által biztosított 7.134.150,- Ft összegő 
ÉARFT-TEUT 2009 támogatásból, a fejlesztés alacsonyabb költségő 
megvalósítása miatt igénybe nem vehetı 1.798.036,- Ft összegő 
támogatási részrıl  lemond. 

 

2.) Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a „Hajdúnánás, 
Rákóczi utca útburkolat-felújítása” tárgyú beruházással kapcsolatban 
meghozott 129/2009. (V. 28.) számú Képviselı-testületi Határozatát, a 
pénzügyi források tekintetében, az alábbiak szerint módosítja: 
•••• Saját forrás: 5.336.115,- Ft 
•••• Támogatás: 5.336.114,- Ft  

     Összesen:  10.672.229,- Ft 

 
Felkéri a polgármestert, hogy a határozattal kapcsolatos intézkedések 
megtételérıl gondoskodjon. 

 
 

Felelıs: Dr. Éles András polgármester 
Határid ı: 2009. december 31. 

 
 
 
 

kmft. 
 
 
 

Szőcsné dr. Sebestyén Irén 
                                                                                                 jegyzı 
 
 
 



 
K i v o n a t 
 
A Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. december 
17-én – csütörtökön – de. 07,30 órai kezdettel megtartott ülésérıl készült 
jegyzıkönyvébıl: 
 
 
388/2009. (XII. 17.) számú Képviselı-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete az önkormányzati 
vagyonról és az arról való rendelkezési jog gyakorlásáról szóló, többször 
módosított 21/2005. (V. 25.) Önkormányzati Rendelet módosítására és 
egységes szerkezetbe foglalására megalkotott 18/2009. (IX. 28.) 
Önkormányzati Rendelet 8. § (2) bekezdés alapján az önkormányzat 
tulajdonát képezı, hajdúnánási 3527. hrsz-ú, a valóságban a Hajdúnánás, 
Kisfaludy u. 15. szám alatti ingatlanban két kb. 18 és 30 m2 területő 
helyiséget biztosít 2010. január 15-tıl 2012. január 15-ig terjedı két év 
idıtartamra, térítésmentesen az Észak-hajdúsági Szakképzés-szervezési 
Társulás (4080 Hajdúnánás, Köztársaság  tér 1. szám) számára a társulás 
munkaszervezetének elhelyezésére. 

 
Felkéri a polgármestert, hogy a szükséges intézkedések megtételérıl 
gondoskodjon. 

 
Felelıs: Dr. Éles András polgármester 
Határid ı: 2010. január 31. 

 

 
kmft. 

 
 
 
 
 

Szőcsné dr. Sebestyén Irén 
                                                                                                 jegyzı 

 

 
 
 
 
 
 



 
 Melléklet  

   a 373/2009. (XII. 17.) számú       
     Képviselı-testületi Határozathoz 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat által fenntartott általános 
iskolák felvételi körzete  

 

Barcsa János Általános Iskola 
 

  
1. Árpád utca 

 2. Bajza utca 
3. Balogh Zsuzsanna utca 

 4. Batsányi utca 
 5. Bercsényi utca 
 6. Bessenyei utca 
 7. Brassai Károly utca 
 8. Béke utca                       (2-30-ig, és a páratlan oldal) 
 9. Esze Tamás utca 

10. Eszlári utca 
 11. Fáy András utca 
 12. Gábor Áron utca           (7-31-ig, és 14-38-ig) 
 13. Honfoglalás utca          (2-54-ig, és 1-25-ig) 
 14. Kabay János utca 
 15. Kasza utca 
 16. Klapka utca 
 17. Kossuth utca                 (21-tıl végig, és 24-tıl végig) 
 18. Lehel utca                     (kivétel:1. szám és 18. szám) 
 19. Liliom utca 
 20. Malom utca 
 21. Mikes Kelemen utca 

22. Munkások útja 
23. Nefelejcs utca 
24. Nyúl utca 
25. Pacsirta utca 
26. Pázsit utca 
27. Polgári utca                                               
28. Sarló utca 
29. Somogyi Béla utca 
30. Szabadság utca 
31. Tarr Kálmán utca 
32. Táncsics Mihály utca   (2-20/D-ig, és 1-27-ig) 
33. Thököly utca 
34. Tiszavasvári út 
35. Toldi utca 
36. Új szılı utca 
37. Wesselényi utca 
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Bocskai István Általános Iskola 

 

1. Akác utca 
2. Alma utca 
3. Aradi Vértanuk utca 
4. Attila utca 
5. Bajcsy Zsilinszky tér 
6. Barcsa János utca 
7. Berzsenyi utca  
8. Böszörményi utca 
9. Csepőskert utca 
10. Damjanich utca 
11. Dorogi utca (11-tıl végig, 16-tól végig) 
12. Dózsa György utca 
13. Fürst Sándor utca 
14. Hadnagy utca 
15. Ifjúság utca 
16. József Attila utca 
17. Kapitány utca 
18. Kazinczy utca                   (11-57-ig,  és 28-70-ig) 
19. Kiss Ernı utca 
20. Korponai utca 
21. Liget utca 
22. Magyar utca 
23. Magyar Gáborné utca 
24. Mátyás király utca          (34-tıl végig, és 35-tıl végig) 
25. Móricz Pál utca 
26. Nagy Sándor utca 
27. Nyíregyházi utca            (11-tıl végig, és 18-tól végig) 
28. Perczel utca 
29. Petıfi utca                      (60-tól végig, és 63-tól végig) 
30. Rákosi Viktor utca 
31. Rózsa utca 
32. Sallai Imre utca 
33. Sillye Gábor utca 
34. Szabó Dezsı utca   
35. Szérőskert utca  
36. Tégláskert utca 
37. Tégláskert szılı 
38. Tizedes utca 
39. Vasvári Pál utca 
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Makláry Lajos Általános Iskola, Gimnázium, Alapfokú Mővészetoktatási 
Intézmény és Pedagógiai Szakszolgálat 

 
 

1. Ady Endre krt. (48 lakás), páratlan oldal 
2. Bartók Béla krt.  
3. Batthyány utca  
4. Bethlen Gábor krt.  
5. Béke utca (32-64-ig és a páratlan oldal) 
6. Bocskai utca (1-27-ig, és 2-24-ig) 
7. Csokonai utca  
8. Dankó Pista utca  
9. Dorogi utca (1-9-ig) 
10. Honfoglalás utca (56-60-ig, és 27-57- ig) 
11. Hunyadi utca  
12. Irányi utca  
13. Iskola utca  
14. Kálvin utca  
15. Kisfaludy utca  
16. Kossuth utca (1-19-ig, 2-22-ig) 
17. Kölcsey utca  
18. Kunffy Zsigmond utca 
19. Lehel u. (1. sz.) 
20. Luther utca  
21. Maghy Zoltán utca  
22. Marx Károly utca  
23. Mártírok útja (15-29-ig) 
24. Nap utca  
25. Nyíregyházi utca (1-9-ig, és 2-16-ig) 
26. Petıfi utca (1-61-ig, és 2-58-ig) 
27. Reményi utca  
28. Soós Gábor utca  
29. Soós Sára utca  
30. Széchenyi krt.  
31. Táncsics Mihály utca (20-40-ig, és 29-73-ig) 
32. Tedej  
33. Tinódi utca  
34. Tompa Mihály utca  
35. Tulipán utca  

 

 

 



4 

II. Rákóczi Ferenc Általános és Mővészeti Iskola 
 
1. Áchim András utca  
2. Ady Endre krt. (kivéve a 48 lakás), páros oldal 
3. Arany János utca  
4. Balassa utca  
5. Baross utca  
6. Báthory utca  
7. Bem J. utca  
8. Béke utca  (66-70-ig) 
9. Bocskai utca (28-tól végig,  és  29-tıl végig) 
10. Csiha Gyızı utca  
11. Csóka utca  
12. Daróczi Ambrus utca 

 
 

13. Deák Ferenc utca  
14. Délibáb utca  
15. Dobó István utca  
16. Dorogi utca (2-14-ig) 
17. Fürdı utca  
18. Gábor Áron   (1-5-ig és 2-12-ig) 
19. Hajdú utca  
20. Honfoglalás utca (62-74-ig, és 57/A-71-ig) 
21. Jókai út  
22. Kazinczy utca  (1-9-ig és 2-tıl 26-ig) 
23. Kéky Lajos utca  
24. Kinizsi utca  
25. Köztársaság tér  
26. Kürt utca  
27. Lehel u.  (18. sz. 
28. Lorántffy utca  
29. Mátyás király utca (1-33-ig, és 2-32-ig) 
30. Mártírok útja (1-13-ig) 
31. Mikszáth utca   

 
 

32. Móricz utca  
33. Munkácsy utca  
34. Rákóczi utca  
35. Reviczky utca  
36. Sólyom utca  
37. Szabolcs utca  
38. Szamos utca  
39. Óvoda utca  
40. Üdülıtelep  
41. Vörösmarty utca  
42. Zrínyi utca  

Hajdúnánás, 2009. december 17. 



                                                                                                              Melléklet 
  a 374/2009. (XII. 17.) számú  
Képviselı-testületi Határozathoz 

 
 

JUTALMAZÁSI SZABÁLYZAT 
 

A versenyeken, pályázatokon sikeresen szereplı tanulók erkölcsi, anyagi elismerésére 
 
 

1.  A szabályzat hatálya: 
a) Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete erkölcsi és anyagi elismerésben 

részesítheti azokat a tanulókat, akik tanulmányi, kulturális és sportversenyeken megyei, 
regionális, országos vagy nemzetközi versenyeken, pályázatokon sikeresen szerepeltek. 

b) A szabályzat hatálya kiterjed Hajdúnánás város óvodáiban, alap-és középfokú oktatási 
intézményeiben az adott tanévben tanulói jogviszonyban lévı tanulóira. 

c) A szabályzat idıben az elızı naptári év január 1-e és december 31-e között lezajlott 
versenyekre vonatkozik. 

 
2.  A jutalmazásra történı felterjesztés, az arról való döntés szabályai: 

a) A pályázat benyújtható az elızı naptári évben kiemelkedı eredményt elérı tanulók 
jutalmazására. 

b) A jutalmazásra pályázni a mellékelt őrlapon lehet minden év január 31-ig, melyet a 
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Önkormányzati és Szervezési 
Irodájába kell eljuttatni. 

c) Pályázni azokra a szabályzat 1/b pontja alá tartozó tanulók, tanulócsoportok díjazására 
lehet, akik kiemelkedı megyei, regionális, országos, nemzetközi eredményeket értek el. 

d) A versenykiírás fénymásolatát a javaslattevınek csatolnia kell a felterjesztéshez, a 
helyezési dokumentáció másolatával együtt. 

e) A jutalmazásra fordítható összeget a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-
testülete biztosítja az önkormányzat éves költségvetése terhére. 

f) A jutalom odaítélésérıl a MOISB javaslata alapján a képviselı-testület dönt. 
 
3.  A jutalmazás idıpontjának meghatározása: 
            A jutalmazásra minden év március 15-én kerül sor. 
 
4.  Pályázható versenyek köre: 
 
    Megyei versenyek: 

� Oktatási Közlönyben kiírt versenyek 
� Megyei oktatási, mővelıdési, egészségügyi, sport hatáskörő és jogú intézmények által 

szervezett és ellenırzött versenyek 
 

Regionális versenyek: 
� Oktatási Közlönyben kiírt versenyek 
� Regionális szinten oktatási, mővelıdési, egészségügyi, sport témakörökben szervezett 

és ellenırzött versenyek 
 

Országos versenyek: 
� Oktatási Közlönyben kiírt versenyek 
� Országos oktatási, mővelıdési, egészségügyi, sport hatáskörő és jogú intézmények által 

szervezett és ellenırzött versenyek 
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Nemzetközi versenyek: 
� Oktatási, mővelıdési, egészségügyi, sport (egyéb) témakörökben kiírt nemzetközi 

versenyfelhívások 
 
5. A jutalmazás szabályai: 

a) Oklevéllel ismerhetık el: Levelezı versenyek I-V. országos helyezés  
                                             Megyei versenyek II-V. helyezés                   
                                             Regionális versenyek II-V. helyezés                 
 

b) Versenykörülmények között zajló önálló vagy csoportos tanulói teljesítmények 
kerülhetnek díjazásra. 

 

c) Jutalmazási kör: 
Megyei: I. helyezés 
Regionális:  I. helyezés 
Országos: I-X. helyezés 
Nemzetközi: I-XV. helyezés 

 

d) Jutalmazás irányadó mértéke: 
 

1. Egyéni: 
Megyei: I. helyezés 10.000,-Ft 
Regionális: I. helyezés  15.000,-Ft 
Országos: I-III. helyezés 20.000,-Ft 
                                                            IV-X. helyezés 15.000,-Ft 
Nemzetközi: I-XV. helyezéstıl függıen: 25.000 - 10.000,- Ft 

 

2.  Tanulóközösségek: 
10 fıig az egyéni jutalmak kétszerese 
11-20 fıig: az egyéni jutalmak háromszorosa 
20 fı felett: az egyéni jutalmak négyszerese 

 

e) A javasolt jutalmak összege bruttó összeget jelent, mely a képviselı-testület által a 
mindenkori éves költségvetésben meghatározott keretösszegen belül arányszámokat 
mutat. 

 
f)    Tekintettel arra, hogy a versenyeken és a pályázatokon való eredményes felkészülés és 

a teljesítmény volumene nem azonos mértékő, ezért az 5/d pontban szerepeltetett 
összegek nem alanyi jogon járó mértékeket, hanem arányszámokat jelentenek. 

 
6. A javaslattételnél a bizottság, az elbírálásnál a képviselı- testület csak azokat a javaslatokat 

veszi figyelembe, amelyek tartalmi és formai szempontból maradéktalanul megfelelnek a 
szabályzat elıírásainak és határidıre beérkeznek. 

 
 
 
Hajdúnánás, 2009. december 17.  
 
 
 Dr. Éles András 
 polgármester 



Javaslat 
Tanuló(k) anyagi elismerésére 

 
 

A jutalmazásra javasolt egyén, csoport megnevezése: (csoport esetén minden jutalmazott 
adata!) 
 
1.    Név: …………………………………Adóaz. szám: ………………………………… 
                                                                  TAJ szám: …………………………………… 

Szül. helye, ideje: ……………………………………………………………………... 
Anyja neve: ………………………………………………………………………….. 
Lakcíme: ……………………………………………………………………………... 
 

2.    Az intézmény neve: ……………………………………………..Osztály: …………. 
 
3. A javaslattevı neve: ………………………………………………………………….. 

 
4.      a.) A versenyen, pályázaton elért eredmény, helyezés 

         
…………………………………………………………………………………........ 
 
b.) A meghirdetı szerv neve: ……………………………………………………… 
 
c.) Hol jelent meg? (Mikor, melyik számban?) ……………………………………... 

 
 
d.) A verseny, a pályázat, pályamő megnevezése, címe: 
 
……………………………………………………………………………………... 
 

5.      a.) A felkészítı pedagógus, pedagógusok neve: ………………………………….. 
 

b.) A felkészítésben vállalt szerepe:  
 
 
 
 
 
 
A javaslat mellékletei: (a pályamő másolata, a bíráló bizottság szakvéleménye, bármely 
dokumentum, amely összefügg a javaslattal) 
 
A hiányosan megküldött javaslatot a bizottság nem bírálja el! 
 
 
 
 
 
……………………………     ………………………………   …………………………….. 

osztályfınök                   diákönkormányzat vezetıje               intézményvezetı 

 
 



 
 
 
 

A 
 
 
 

HAJDÚNÁNÁSI GYERMEK- ÉS KÖZÉTKEZTETÉSI 
 
 

NONPROFIT KORLÁTOLT FELELİSSÉGŐ 
TÁRSASÁG  

 
 
 
 
 
 
  

ALAPÍTÓ OKIRATA 
 
 
 
 

Hatályos 2009. december 17-tıl 
 
 
 
 
 
 

Készítette: Dr. Major Judit 
                    ügyvéd 

4024 Debrecen, Iparkamara u. 4. 1/12. 
52/533-687 
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A jelen Alapító Okirat  aláírói a társaság 2009. március 2-i alapító okiratát a 2009. december 

17-i változásoknak megfelelıen - melyet ezen dılt betővel jelölnek - az alábbiak szerint fogadják el.  

I.  
 

A TÁRSASÁG ADATAI 
 
 

1. pont 
 
A Társaság cégneve: Hajdúnánási Gyermek- és Közétkeztetési  
  Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság 
 
Rövidített neve:          Hajdúnánási Gyermek- és Közétkeztetési  Nonprofit Kft. 
 

2. pont 
 

 
A Társaság székhelye:  4080 Hajdúnánás, Bocskai u. 6. 

 
A Társaság telephelyei:4080 Hajdúnánás, Magyar u. 104. 
                                         4080 Hajdúnánás, Baross u. 11/a. 
                                         4080 Hajdúnánás, Polgári u. 71. 
                                         4080 Hajdúnánás, Marx K. u. 19. 
                                         4080 Hajdúnánás, Perczel u. 12. 
         4080 Hajdúnánás, Attila u. 26. 
                                         4080 Hajdúnánás, Hunyadi u. 107. 
                                         4080 Hajdúnánás, Dorogi u. 24. 
                                         4080 Hajdúnánás, Kasza u. 3. 
                                         4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 4. 
                                         4080 Hajdúnánás, Iskola u. 3.    

 

A TÁRSASÁG TEVÉKENYSÉGI KÖREI 
 

A Társaság fı tevékenységi köre:  
 
56.29/08 Egyéb vendéglátás     
  
A Társaság további tevékenységi körei: 
 
43.29/08 Egyéb épületgépészeti szerelés 
43.22/08 Víz-, gáz-, főtés-, légkondicionáló-szerelés 
43.34/08 Festés, üvegezés 
41.10/08 Épületépítési projekt szervezése 
68.20/08 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
43.91/08 Tetıfedés, tetıszerkezet-építése 
43.99/08 Egyéb speciális szaképítés m.n.s. 
43.21/08 Villanyszerelés 
56.21/08 Rendezvényi étkeztetés 
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74.90/08 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, mőszaki tevékenység 
82.99/08 M.n.s. egyéb kiegészítı üzleti szolgáltatás 
85.51/08 Sport, szabadidıs képzés 
96.09/08 M.n.s. egyéb személyi szolgáltatás 
88.10/08 Idısek, fogyatékosok szociális ellátása bentlakás nélkül 
88.91/08 Gyermekek napközbeni ellátása 
88.99/08  M.n.s. egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül 
 
A Társaság közhasznú tevékenységei: 
 
56.29/08 Egyéb vendéglátás 
56.21/08 Rendezvényi étkeztetés 
88.10/08 Idısek, fogyatékosok szociális ellátása bentlakás nélkül 
88.91/08 Gyermekek napközbeni ellátása 
88.99/08 M.n.s. egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül 
 
A Társaság üzletszerő gazdasági tevékenységei: 
 
43.29/08 Egyéb épületgépészeti szerelés 
43.22/08 Víz-, gáz-, főtés-, légkondicionáló-szerelés 
43.34/08 Festés, üvegezés 
41.10/08 Épületépítési projekt szervezése 
68.20/08 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
43.91/08 Tetıfedés, tetıszerkezet-építése 
43.99/08 Egyéb speciális szaképítés m.n.s. 
43.21/08 Villanyszerelés 
74.90/08 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, mőszaki tevékenység 
82.99/08 M.n.s. egyéb kiegészítı üzleti szolgáltatás 
85.51/08 Sport, szabadidıs képzés 
96.09/08 M.n.s. egyéb személyi szolgáltatás 
 
 

 
A Társaság által végzett üzletszerő gazdasági tevékenységek kiegészítı jellegőek, a Társaság a 

vállalkozási tevékenységet a közhasznú tevékenysége elısegítése érdekében, a Társaság 

közhasznú céljai veszélyeztetése nélkül köteles végezni. 

 
A Társaság bejegyzéséig a közhasznú társaság hatósági engedélyhez kötött tevékenységet nem 
végezhet, továbbá az engedélyköteles tevékenységeket csak a hatósági engedélyek beszerzését 
követıen gyakorolhatja. 
 
A Társaság a gazdálkodási tevékenységébıl  származó nyereségét nem osztja fel tagjai között, 
azt a létesítı okiratában meghatározott közhasznú tevékenységei ellátására köteles fordítani. 
 
A Társaság közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezet pártoktól független és 
azoknak anyagi támogatást nem nyújt. 
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5. pont 

A TÁRSASÁG ALAPÍTÓJA 
 

Hajdúnánás Város Önkormányzata 
4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1. 
(adószám: 15372662-2-09) 

6. pont 
 

 A TAGOK TÖRZSBETÉTEI, ÜZLETRÉSZEI, SZAVAZATAI 
 
 

Tag neve Törzsbetét (Ft) 
 készpénz               apport        

Szavazatok 
száma  

Üzletrész 
% 

 

Hajdúnánás 
Város 
Önkormányzata 

 

     
116.200.000.-      34.500.000.-        

  
151.000 

 
100 

 
II. 

 
A TÁRSASÁG ÉS A TAGOK KÖZÖTTI JOGVISZONY 

 
7. pont 

 
A TÁRSASÁG TÖRZSTİKÉJE 

 
A Társaság törzstıkéje 150.700.000.-Ft, azaz Százötvenmillió-hétszázezer forint, amelybıl 

116.200.000.-Ft pénzbeli betét, 34.500.000.-Ft apport, amely a hajdúnánási 3508 hrsz alatt 

nyilvántartott ingatlanból áll.  

8. pont 

A TÖRZSTİKE MEGFIZETÉSE  
 

A társaság alapítója a 116.200.000.-Ft törzsbetétet a Társaság bankszámlájára befizette. Az 

apportként bevitt hajdúnánási 3508 hrsz alatti ingatlan szintén a társaság rendelkezésére áll.  

9. pont 
 

A TAG ÜZLETRÉSZE ÉS FELOSZTÁSA 



A Társaság bejegyzését követıen a tagok jogait és a Társaság vagyonából ıket megilletı 

hányadot az üzletrész testesíti meg. Azonos mértékő üzletrészhez azonos tagsági jogok 

főzıdnek. 

 
Az alapító üzletrésze közvetlen irányítást biztosító befolyásnak minısül. 
 
A társaságnak egy üzletrésze van, amely az alapító tulajdonában áll. Az üzletrész kívülálló 

személyre adás-vételi szerzıdésen kívül más jogcímen nem ruházható át. 

 

Az üzletrész csak átruházás, megszőnt tag jogutódlása és öröklés esetében osztható fel. A 

felosztáshoz az alapító hozzájárulása szükséges. 

  

A társaság saját üzletrészét nem szerezheti meg.  

 
 

10. pont 
 

A TÖRZSTİKE FELEMELÉSE ÉS LESZÁLLÍTÁSA 
 

Az alapító a törzstıke felemelését rendelheti el, ezt teljesíteni új törzsbetétek befizetésével 

lehet. A törzstıkét csak a törzsbetétek teljes befizetését követıen szabad felemelni.  

 

A törzstıke felemelése a cégjegyzékbe való bejegyzéssel válik érvényessé. 

 

Az alapító elrendelheti a törzstıkét 3.000.000.-Ft-ig terjedı mértékben leszállítani. Az errıl 

szóló alapítói határozatban meg kell jelölni, hogy erre tıke kivonás vagy veszteség rendezése 

érdekében vagy a saját tıke más elemeinek növelése érdekében kerül sor. 

 



A törzstıke leszállítása esetében a megmaradó törzsbetétek legkisebb összege 100.000.-Ft-nál 

nem lehet kevesebb. 

 

A törzstıke leszállítását az ügyvezetı köteles a Cégbíróságnak bejegyzés és közzététel végett 

bejelenteni, a társaság hitelezıit a Gt.. rendelkezései keretei között felhívni. 

 
 

11. pont 
 

 A DÖNTÉSHOZATAL 
 

A társaságnál taggyőlés nem mőködik. 

 
Az alapító kizárólagos hatáskörébe tartozik: 
 

a.) a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadásáról, ideértve az adózott eredmény 
felhasználására vonatkozó döntést is, 

b.) az alapításért felelıs tagok , az ügyvezetık és a felügyelı bizottsági tagok ellen 
kártérítési igények érvényesítése, továbbá intézkedése az ügyvezetı ellen indított 
perekben a társaság képviseletérıl, 

c.) az üzletrész felosztásáról, 
d.) az ügyvezetı megválasztásáról, visszahívásáról és díjazása megállapításáról és az 

ügyvezetı tekintetében – munkaviszony fennállta esetén – a munkáltatói jogok 
gyakorlója, 

e.) a könyvvizsgáló megválasztásáról és visszahívásáról, 
f.) a felügyelı bizottsági tagok megválasztásáról és visszahívásáról, 
g.) a társaság jogutód nélküli megszőnésérıl, átalakulásáról, valamint más gazdasági 

társaság alapításáról, illetve mőködı társaságba tagként való belépésrıl, 
h.) az alapító okirat módosításáról, 
i.) olyan szerzıdés megkötésének jóváhagyása, amelyet a társaság saját tagjával, 

ügyvezetıjével vagy azok közeli hozzátartozójával köt, 
j.) a társadalmi közös szükséglet kielégítéséért felelıs szervvel, a közhasznú tevékenység 

folytatásának feltételeirıl kötött megállapodás megkötése, 
k.) mindazon kérdésekrıl, amelyeket a jogszabályok vagy a jelen alapító okirat kizárólagos 

hatáskörébe utal. 
 
A döntéshozatalt megelızıen az alapító köteles a felügyelı szerv, valamint a legfıbb szernek 
nem minısülı ügyintézı és képviseleti szerv véleményének megismerése érdekében ülést 
összehívni, vagy írásos véleményüket beszerezni. Az írásos vélemények, illetve az ülésrıl 
készült jegyzıkönyvek nyilvánosak. 
 

III. 
 

KÉPVISELET, CÉGJEGYZÉS 



 
 

12. pont 
 
(1) A társaságot a vezetı tisztségviselık képviselik harmadik személyekkel szemben, valamint a 

bíróságok és más hatóságok elıtt.  

 
(2) A cégjegyzési jog a cég írásbeli képviseletére, a cég nevében történı aláírásra való 
jogosultság.  
 
(3) A cégjegyzés módja önálló. 
 
(4) A cégjegyzésre jogosultnak a cég nevében oly módon, ill. formában kell aláírnia, ahogyan 
azt a hiteles cégaláírási nyilatkozat (címpéldány) tartalmazza.  
 
(5) A  társaság cégjegyzése a társaság iratain úgy történik, hogy a Társaság képviseletére 

jogosultak az iratokat a társaság cégneve alatt - hiteles cégaláírási nyilatkozatuknak megfelelıen 

- saját névaláírásukkal látják el.  

 
(6) A közhasznú szervezet vezetı szerve legalább évi egy alkalommal ülésezik. Az ülést a 

legfıbb szerv elnöke hívja össze, írásban, az ok és cél, valamint a napirendi pontok 

megjelölésével. A legfıbb szerv ülései nyilvánosak, határozatát egyszerő szótöbbséggel hozza. 

 
(7) A vezetı szerv döntéseirıl jegyzıkönyv készül, amely tartalmazza a vezetı szerv 

döntésének tartalmát, idıpontját és hatályát, illetve a döntést támogatók és ellenzık 

számarányát. 

 
(8) A vezetı szerv döntéseit az érintettekkel helyben szokásos módon (helyi tv, illetve a 
Polgármesteri Hivatal hirdetıtáblája), a határozatok közzétételével közli, valamint a Felügyelı 
Bizottságot, a Könyvvizsgálót és a társaság tulajdonosát a döntés meghozatalát követı 8 
napon belül írásban és elektronikus formában értesíti. 
 
(9) A közhasznú szervezet irataiba való betekintés elızetes egyeztetés alapján minden érintett 
számára lehetséges. 
 
(10) A közhasznú szervezet szolgáltatás igénybevételének módja: a gyermekétkeztetést  a 
gyermekek az oktatási intézményeken, míg a felnıtt étkeztetést a felnıttek a közhasznú 
szervezeten keresztül vehetik igénybe.  
 



(11) A közhasznú szervezet minden év május 31-ig írásban beszámol az azt megelızı év 
eredményérıl, a végzett tevékenységrıl, melyet az alapító köteles nyilvános ülés keretében 
megtárgyalni. 
 
(12) A döntéshozatalt megelızıen a tag köteles a felügyelı szerv, valamint a képviseleti szer 

véleményének megismerése érdekében ülést összehívni, vagy írásos véleményüket beszerezni. 

A felügyelı szerv és a képviseleti szerv írásos véleményezés esetén döntéshozatalt megelızı 8. 

napig kötelesek véleményüket a vezetı szerv tudomására hozni. 

 
 

IV. 
 

13. pont 
 

A TÁRSASÁG ÜGYVEZETÉSE 
 
(1) A Társaság ügyeinek intézését  és a Társaság képviseletét a tagok közül, vagy kívülálló 

személyek körébıl választott ügyvezetı látja el. Az ügyvezetı csak természetes személy lehet, 

feladata csak személyesen látható el, képviseletnek nincs helye. Az ügyvezetı a Társaság 

tagjairól nyilvántartást (tagjegyzéket) vezet.  

 
(2) A tagok személyében, vagy üzletrészében bekövetkezett minden változást, így az 

üzletrészek átruházását (átszállását), felosztását, a Társaság tulajdonába kerülését, vagy 

bevonását az ügyvezetınek át kell vezetnie a tagjegyzéken. 

 
(3) Az ügyvezetı feladatát egyebekben a Társasági szerzıdés, a taggyőlés és a hatályos 

jogszabályok határozzák meg.  

 
A Társaság ügyvezetıje:  
 
…………………. 
(sz. ……………., an.: …………)   
………………….. 
 
Az ügyvezetı kijelölése 2011. január 31-ig szól. 
 
(4) A Társaság dolgozói felett a munkáltatói jogokat …………………. ügyvezetı gyakorolja. 



 
(5) Az ügyvezetı jogviszonyára – ha az ügyvezetıi tisztséget nem munkaviszony keretében 

látja el – a Ptk-nak a megbízási szerzıdésre vonatkozó szabályait kell megfelelıen alkalmazni. 

 
(6) Az ügyvezetı tisztsége megszőnik  
� a megbízás idıtartamának lejártával, 
� visszahívással, 
� törvényben szabályozott kizáró ok bekövetkezésével,  
� lemondással, 
� elhalálozással. 
 
Az ügyvezetı tisztségérıl bármikor lemondhat, azonban ha a társaság mőködıképessége 

megkívánja, a lemondás csak annak bejelentésétıl számított 60. napon válik hatályossá, kivéve 

ha a Társaság legfıbb szerve az új vezetı tisztségviselı megválasztásáról már megelızıen 

gondoskodott. 

 

Az ügyvezetı évenként írásos beszámolóban köteles rögzíteni a társaság vagyona 

felhasználását, ill. a célok megvalósítása érdekében végzett tevékenységét. 

 

Az ügyvezetı köteles gondoskodni arról, hogy az éves beszámolóval egyidejőleg 

közhasznúsági jelentést készítsen az 1997. évi CLVI. tv. 19.§ (3) bek-nek megfelelıen. 

A közhasznúsági jelentés elfogadásához az alapító döntése szükséges. 

 

A társaság ügyvezetıje a társaság határozatairól köteles nyilvántartást vezetni. A határozatok 

könyvében az alapító a döntéseit idırendben köteles nyilvántartani oly módon, hogy a 

nyilvántartásból az alapító döntésének tartalma, a döntés idıpontja és hatálya, valamint a 

döntést megelızıen az ügyvezetıtıl és a felügyelı bizottságtól beszerzett írásos vélemény 

tartalma megállapítható legyen. 

 
 



14. pont  
 

A TÁRSASÁG FELÜGYELİ BIZOTTSÁGA  
 
A Társaság Felügyelı Bizottsági tagjainak száma 3 fı. A Társaság Felügyelı Bizottságának 
tagjai: 
 

Tóth Péter (1970.09.17., an: Szennyai Anna) 4080 Hajdúnánás, Reményi u. 7/a. 
Richter Éva  (1953.10.16., an: Tar Julianna) 4080 Hajdúnánás, Bocskai u .48. 
Szabó András  (1963.03.19., an: Boros Mária) 4080 Hajdúnánás, Hıforrás u. 26. 

 
A Társaság felügyelı bizottsági tagjai tevékenységüket 2011. november 30-ig terjedıen látják 

el.   

 
A Felügyelı Bizottság 3 havonta ülésezik. Az ülést az elnök hívja össze. Az ülés összehívását – 

az ok és a cél megjelölésével – a felügyelı bizottság bármely tagja írásban kérheti az elnöktıl, 

aki a kérelem kézhezvételétıl számított 8 napon belül köteles intézkedni a felügyelı bizottság 

ülésének 30 napon belüli idıpontra történı összehívásáról. Ha az elnök a kérelemnek nem 

tesz eleget, a tag maga jogosult az ülés összehívására. 

 
A felügyelı bizottság ügyrendjét egyebekben maga állapítja meg, amelyet a közhasznú társaság 
legfıbb szerve hagy jóvá. 
 
A Felügyelı Bizottság testületként jár el. A felügyelı bizottság sorából elnököt választ. A 

felügyelı bizottság határozatképes, ha a tagjainak kétharmada, de legalább két tag jelen van. 

Határozatát egyszerő szótöbbséggel hozza. 

 
A felügyelı bizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviseletnek nincs helye.  
 
A felügyelı bizottság egyes ellenırzési feladatok elvégzésével bármely tagját megbízhatja, ill. az 

ellenırzést állandó jelleggel is megoszthatja tagjai között. Az ellenırzés megosztása nem érinti 

a felügyelı bizottsági tag felelısségét, se azt a jogát, hogy az ellenırzést más, a felügyelı 

bizottság ellenırzési feladatkörébe tartozó tevékenységre is kiterjessze. 

 
A felügyelı bizottsági tagok korlátlanul és egyetemlegesen felelnek a társaságnak az ellenırzési 
kötelezettségük megszegésével okozott károkért. 
 



A felügyelı bizottság ellenırzi a társaság mőködését és gazdálkodását. Ennek során a vezetı 
tisztségviselıktıl jelentést, a szervezet munkavállalóitól pedig tájékoztatást vagy felvilágosítást 
kérhet, továbbá a társaság könyveibe és irataiba betekinthet, azokat megvizsgálhatja. 
 
A felügyelı bizottság tagjai az alapító ülésén tanácskozási joggal vesz részt. 

 
 

15. pont  
 

A TÁRSASÁG KÖNYVVIZSGÁLÓJA  
 

A Társaság könyvvizsgálója:  
 

„NYÍR-AUDIT” Könyvvizsgáló és Tanácsadó  
Korlátolt Felelısségő Társaság 

(székhely: 4400 Nyíregyháza, Moszkva u. 7,  
cégjegyzékszám: 15-09-064875, 

képviselı: Remenyikné Kovács Róza ügyvezetı) 
 

A könyvvizsgálatáért felelıs személy:  
 

REMENYIKNÉ KOVÁCS RÓZA  
(an.: Szeiffert Róza) 

4400 Nyíregyháza, Moszkva u. 7. 
Könyvvizsgálói igazolvány száma: 002010 

 
A könyvvizsgáló kijelölése 2010. január 31-ig szól. 
 
A társaság a számviteli törvény szerinti beszámoló valódiságát és jogszerőségét köteles a 

könyvvizsgálóval ellenıriztetni. A könyvvizsgáló véleményének meghallgatása nélkül a 

beszámolóról a tag nem hozhat döntést. Ezen túlmenıen a könyvvizsgáló a tag elé terjesztett 

minden lényeges üzleti jelentést köteles megvizsgálni abból a szempontból, hogy az valós 

adatokat tartalmaz-e, ill. megfelel-e a jogszabályok elıírásainak. 

 
A könyvvizsgáló betekinthet a társaság könyveibe, a vezetı tisztségviselıktıl, a felügyelı 

bizottság tagjaitól, ill. a társaság munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a társaság 

bankszámláját, pénztárát, szerzıdéseit megvizsgálhatja. 

 
A könyvvizsgáló a társaság alapítójának ülésén köteles részt venni. Ha ez szükséges, a 
könyvvizsgálót tanácskozási joggal az ügyvezetı szerv, ill a felügyelı bizottság ülésére is meg 
lehet hívni. ill. a könyvvizsgáló maga is kezdeményezheti ezen üléseken való részvételét. 
 
Ha a könyvvizsgáló megállapítja, ill. tudomást szerez arról, hogy a társaság vagyonának jelentıs 
mértékő csökkenése várható, ill. olyan tényt észlel, amely a vezetı tisztségviselık vagy a 



felügyelı bizottsági tagjainak törvényben meghatározott felelısségét vonja maga után, köteles 
a társaság alapítójának, vezetı szervének összehívását kérni. 
 
Ha a társaság alapítójának legfıbb szervét nem hívják össze, vagy a legfıbb szer a 
jogszabályok által megkívánt döntéseket nem hozza meg, a könyvvizsgáló köteles errıl a 
törvényességi felügyeletet ellátó cégbíróságot értesíteni. 
 
A könyvvizsgáló felelısségére a könyvvizsgálóra vonatkozó jogszabályokban ill. a Polgári 
Törvénykönyvben meghatározott felelısségi szabályok az irányadóak. 
 

16. pont 
 

A TÁRSASÁG IDİTARTAMA ÉS ÜZLETI ÉVE 
 
A társaság az alapító okirat aláírásától kezdıdıen határozatlan idıtartamra alakul. 

 
 

17. pont 
 

A FELÜGYELİ SZERV 
 

A felügyelı szerv elnöke, vagy tagja, illetve a könyvvizsgálószemélye vonatkozásában nem 
lehet a felügyelı szerv elnöke vagy tagja, illetve könyvvizsgálója az a személy, aki 

a) a vezetı szerv elnöke vagy tagja, 
b) a társasággal a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló 

munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály 
másképp nem rendelkezik, 

c) a társaság cél szerinti juttatásából részesül – kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe 
vehetı nem pénzbeli szolgáltatásokat és a társadalmi szervezet által tagjának a tagsági 
jogviszony alapján nyújtott, a létesítı okiratnak megfelelı cél szerinti juttatást -, illetve 

d) az a)-c) pontban meghatározott személyek hozzátartozója, illetve 
e) a társaság megszüntét követı két évig nem lehet más társaság vezetı tisztségviselıje az a 

személy, aki olyan társaságnál töltött be – annak megszüntét megelızı két évben 
legalább egy évig – vezetı tisztséget, amely az adózás rendjérıl szóló törvény szerinti 
köztartozást nem egyenlítette ki. 

 
18. pont 

 
A TÁRSASÁG GAZDÁLKODÁSA 

 
A Társaság gazdálkodását a magyar jogszabályok és a magyar számviteli szabályok szerint 
végzi. 
 

19. pont 
 

A TÁRSASÁG MEGSZŐNÉSE 
 
(1) A  társaság megszőnik, ha  
� elhatározza jogutód nélküli megszőnését, 
� elhatározza jogutódlással történı megszőnését, átalakulását,  



� a Cégbíróság a Ctv.-ben meghatározott okok miatt megszünteti, 
� jogszabály így rendelkezik, 
� a Bíróság felszámolási eljárás során megszünteti. 
(2) A Társaság jogutód nélkül történı megszőnése esetén az alapító részére a tartozások 

kiegyenlítését követıen csak a törzsbetétjei alapításkori értéke adható ki. Az ezt meghaladó 

vagyonát a társaság fıtevékenysége szerinti hasonló közhasznú tevékenységre kell fordítani. 

 
20. pont 

 
ZÁRÓRENDELKEZÉSEK 

 
(1) Az ügyvezetı a jelen Alapító Okiratban, a Társaság adataiban történı változások tényét 30 

napon belül bejegyzés és közzététel végett bejelenti a Cégbíróságnak. 

 
(2) A Társaság tagja megbízza a Dr. Major Judit Ügyvédi Irodát (4024 Debrecen, Iparkamara 

u. 4. 1/12., képv.: Dr. Major Judit ügyvéd) az egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okirat 

elkészítésével, ellenjegyzésével, valamint meghatalmazzák arra, hogy a Társaság 

cégnyilvántartásba történı bejegyzése érdekében a Cégbíróság elıtt teljes jogkörrel eljárjon.  

 
A jelen Alapító Okiratot aláíró tag kijelenti, hogy ezen okiratban foglalt valamennyi 

rendelkezés akaratával mindenben megegyezik, s e tényt aláírásával igazolja. 

 
A jelen szerzıdésben nem szabályozott kérdésekben a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi 

IV. törvény és a közhasznú szervezetekrıl szóló 1997. évi CLVI. tv. rendelkezéseit kell 

alkalmazni.                                          

 
 
D e b r e c e n, 2009. december 17. 
      
    

............................................................ 
   Dr. Éles András  
      polgármester 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat 
nevében  

 
 



Ellenjegyzem Debrecenben, 2009. december 17-én 
 
 
 
 

Dr. Major Judit 
ügyvéd 

 
 
 
 
 
 
 
 


